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 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
  : -رحمه هللا تعالى-قال  :الطالب

مددء نصددس نمسددا محدددثمل فيمددم يلدد م م مددء  ددر  كثيددر م صددني رأينددم مددء سددو   فلددوا الدد   -يرحمددلا ه-وبعددد "
مددم نقلددا الثقددمك مالمشدد ور  األحمديددا الضددعيمة والروايددمك المنكددر وقركيددس اااقصددمر علددح األخبددمر الصددحيحة 

ارارهم بألسنق م أء كثيرال ممم يق اوء با  األغبيم  مء النمس  إلحالمعروفوء بملصدق واألممنة بعدمم معرفق م وا 
ومنقدو  عدء ادوم غيدر مرضدييء ممدء  م الروايدة عدن م أامدة أهدم الحدديا، مثدم مملدلا بدء أندس  ،هو مسقنكر

ق دمء، وعبدد الدرحمء بدء م دد  وغيدرهم مدء األامدة وشعبة بء الحجمج وسميمء بء عيينة ويحيح بء سدعيد ال
ألخبدمر مء أجم مم أعلمنملا مء نشدر القدوم اولكء  ،لمم س م علينم اانقصمس لمم سألك مء القميي  والقحصيم

المنكر  بمألسمنيد الضعمف المج ولة، وا ف م ب م إلح العوم ال يء ا يعرفدوء عيوه دم خدل علدح الوهندم إجمبقدلا 
  .إلح مم سألك

وثقمك النماليء  ،أء الواجس علح كم أحد عرف القميي  بء صحيح الروايمك وسقيم م -وفقلا ه قعملح-علم وا
ء ي نماليا وأء ينققدي من دم مدم كدمء عدل م مء المق ميء أا يرو  من م إا مم عرف صحة مخمرجا، والسقمر  ف
-ه ا هدو الدم م دوء مدم خملمدا ادو  ه أهم الق م والمعمنديء مء أهم البدع، والدليم علح أء ال   النم مء 

دَبح وا عَ  :-قعملح  كدر  دم َبَجَ مَلدَة َفق صس مل َب َبَنَبدَأ َفَقَبِين دوا َأء ق َصديب وا َاوس مس َفمَسد َلدح َمدم }َيدم َأيهَ دم اِلدَ يَء نَمن دوا َإء َجدم ك 
َضوس :-جم ثنمؤ -، وام  [( سور  الحجراك6)]َفَعلسق مس َنمَدَميَء{ دَ َدا {}َمِمء َقرس -وادم   ،[( سدور  البقدر 282)]َء َمَء الشه

{:-ع  وجم مس َ  مَ نك  وا َ َو س َعدس َ د  ، فد  بمم  كرندم مدء هد   ا  ، أء خبدر الممسدَ سدما  [( سور  ال مق2)]}َوَأشس
ء فددمرق معنددم  معنددح الشدد مد  فددي بعدد  الوجددو  فقددد  ،وأء شدد مد  غيددر العددد  مددردود  ،غيدر مقبددو  والخبددر وا 

كددمء خبددر الممسددَ غيددر مقبددو  عنددد أهددم العلددم، كمددم أء شدد مدقا مددردود  عنددد  فددي أع ددم معمني ددم إ  ءيجقمعددم
  .جميع م

ودلددك السددنة علددح نمددي روايددة المنكددر مددء األخبددمر كنحددو دالددة القددرنء علددح نمددي خبددر الممسددَ، وهددو األثددر 
 ((ك س ف و أحدد الكدم بيءمء حدا عني بحديا يرى أنا )) :-صلح ه عليا وسلم-المش ور عء رسو  ه 

حدثنم وكي  عء شعبة عء الحكم عء عبد الرحمء بء أبي ليلدح عدء سدمر   :بكر بء أبي شيبة ام  وحدثنم أبو
حدثنم وكي  عء شعبة وسميمء عء حبيس عء ميمدوء  :ام  ،وحدثنم أبو بكر بء أبي شيبة أيضمل    ،بء جندس

 ." للا -صلح ه عليا وسلم- بء أبي شبيس عء المغير  بء شعبة ام : ام  رسو  ه
 أما بعد: نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى هللا و سلم وبارك على رسوله نبي ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 



يعني  بعيد ميا  "وبعد"ا لم يأت بالفاء، فدل على أن حكم الواو غير حكم أما، لما لم يأت بأم   "-يرحملا ه-وبعد "
  .على الضم (بعد)ألنه حذف المضاف إليه مع قصده ونيته إليه فبنى  ذكر؛

وكونيه ييدعو لغييره تيدعو ليه  -رحميه هللا-األصل أن يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره كما تقدم في  كالميه  "يرحملا ه"
عليى ء للغيير س كيك أنيه دلييل واإلكثيار مين اليدعا ،المالئكة بمثل ما دعا بيه لغييره س سييما إذا كيان بالير الغييب

ألن بعي  النياال س تجيود نفسيه باليدعاء لغييره، بيل ييددر جمييع دعواتيه لنفسييه،  سيالمة القليب، مين الغيل والحقيد؛
  .ومن كفقته عليه، وس كك أن هذا بدل وحرمان للنفال قبل الغير

، فيمدم يلد م م مدء  در  فلوا الد   رأيندم مدء سدو  صدني  كثيدر ممدء نصدس نمسدا محددثمل  -يرحملا ه-وبعد "
لقاؤهييا  "األحمديددا الضددعيمة طييرا األحاديييث، يحتمييل أميير ن: األميير األول: الييذكر والبيييان، طرحلييا يعنيي  ذكرهييا، وا 

سقاطلا، واألول هو المقصود، ا ،بين الناال كأنيه يلقي   لمقصود ذكرها والقاؤها بيين النياال؛ويحتمل أيضًا حذفلا وا 
بين النياال مين غيير تمحيين ومين غيير تيدقيي ومين غيير تثبيت، واألول هيو  بلا هكذا يطرحلا على الناال يلقيلا

 (بيياب طييرا اإلمييام المسييألة علييى أصييحابه ليدتبيير مييا عنييدهم) قييول اإلمييام البدييارح فيي  صييحيحه ومنييه ،المقصييود
كر إلقاء األحاديث، يعن  الفير  بيين المعنييين، الطيرا: بمعنيى اليذ ،يعن  طرا إلقاء المسألة، وهنا طرا األحاديث

ميين النيياال، والطييرا الثييان  بمعنييى الحييذف واإلسييقا  أنييك تلقيلييا  واإللقيياء، تطرحلييا بييين يييديك وأمامييك لميين أمامييك
رحميية هللا -دلفييك فيكييتركان فيي  المعنييى، إس أن المقصييود مدتلييف، والمعنييى األول هييو المييراد هنييا، فاإلمييام مسييلم 

ممن نصب نفسه محدثًا فيما يليمملم مين الفسياد ، ينعى على من يلق  األحاديث الضعيفة بين عامة الناال -عليه
وس كك أن من يلق  باألحاديث الضعيفة عند من س يمييم  ؛بسبب طرا هذه األحاديث الضعيفة والروايات المنكرة

ن كييان س يعييرف ضييعفلا فيياألمر متوقيف علييى لفيي  ومعنييى الحييديث  أنيه غييا  س سيييما إذا كييان يعييرف ضيعفلا، وا 
وعليى الدطبياء  ،وبلذا نعرف المسؤولية الملقياة عليى المعلميين ((رى أنه كذب..بحديث ي  من حدث عن  ))اآلت : 

-علييى عاميية النيياال، وعلييى آحيياد الطييالب، اإلمييام مسييلم  أحاديييث س يعرفييون صييحتلا ميين ضييعفلاحينمييا يلقييون ب
  .ينعى على هؤسء صنيعلم ممن نصب نفسه محدثاً  -رحمة هللا عليه

غاليب كتيب السينة فيليا األنيواال الثالثية، فيليا -يعني  إذا اسيتثنينا الصيحيحين-السنة  قد يقول قائل: أن غالب كتب
هيذا حيديث ضيعيف، هيل هيو مين هيذا أو  :مين يقيول األئميةوس نجيد مين  ،الصحيح وفيليا الحسين وفيليا الضيعيف

حاديييث أن فيييه أحاديييث موضييوعة، سيينن أبيي  داود فيييه أ :س؟ يعنيي  المسييند فيييه أحاديييث ضييعيفة، بييل قييال بعضييلم
 :، هل نقيوله موضوعاتمما هو أكد من الضعيف، النسائ  ابن ماجة في بل فيه ما فيه ،كذلك ضعيفة، الترمذح

 إن هذا اإلمام مسلم ينعى على هؤسء؟ أو أن األمر يدتلف؟ 
لقياء الدبير عليى العامية غيير إلقياء الدبير عليى الداصية، يعني   فالحكم ف  عصر الرواية عن الحكم فيميا بعيده، وا 

هل العلم وطالب العلم، والعيالم إذا ذكير الدبير ألهذه الكتب الت  فيلا أنواال الحديث هذه المفتر  فيلا أنلا ألفت 
عاصيروهم وعرفيوهم وعرفيوا ميا قييل فييلم،  ،ألنليم يعرفيون اليرواة قد برئ مين علدتيه في  عصيور الروايية؛بإسناده ف

ف  الدامال ف  السادال بعد انقضاء عصير الراويية س  لكن بعد عصور الرواية ف  القرون الت  تأدرت ف  الرابع
بييد ميين البيييان إلييى أن يييأت  الوقييت الييذح س يجييوم فيييه إلقيياء الضييعيف أو الموضييوال إس مبينييًا حكمييه مييع كييرا هييذا 

الناافة )إن الناال يتداولون حديث:  :، يعن  س يكف  أن يصعد اإلمام المنبر ف  أسبوال الناافة مثاًل ويقولالبيان



هييذا الكييالم  :س بييد أن يقييول ؟معنييى موضييوال مييايكفيي ، العاميية مييا يييدرون  سوهييو حييديث موضييوال،  (إليمييانميين ا
بأسيلوب يفلميه العامية، س بيد مين البييان الكياف  الكياف  اليذح -علييه الصيالة والسيالم-كذب، مكيذوب عليى النبي  

  .يفلمه المداطب
علييييه -، الحيييديث مكيييذوب عييين النبييي  س أصيييل ليييهسيييئل عييين حيييديث فقيييال:  -رحميييه هللا تعيييالى-والحييياف  العراقييي  
وهييو مييروح فيي  كتييب السيينة  ،هييذا مكييذوب :كيييف يييا كييي  تقييول كييدن ميين العجييم: فقييال لييه -الصييالة والسييالم

ن الغييد ميين يييك، أحضييره لنييا باألسييانيد فيي  كتيياب معتبيير ونرجييع عيين القييول، فأحضييره مييباألسييانيد؟ قييال: العلييدة عل
ن ميين كونييه س يعييرف مييا معنييى الموضييوال، وهييذا فيي  تعجييب الحاضييرو  ت سبيين الجييومح، يعنيي كتيياب الموضييوعا

 ،ومسييدت كثييير ميين الفطيير، واسصييطالحات قلبييت ،القييرن الثييامن، فكيييف بييالقرون المتييأدرة التيي  تلوثييت األفكييار
  .فال بد من البيان المناسب للمداطب، بحيث س يبقى ف  ذهنه أدنى لبال ،والموام ن غيرت

وقددرك م اااقصددمر علددح األحمديددا الصددحيحة  ،حمديددا الضددعيمة والروايددمك المنكددر فيمددم يلدد م م مددء  ددر  األ"
أن  :يعنيي  ميين يداطييب العاميية عليييه أن يقتصيير علييى األحاديييث الصييحيحة المكييلورة، قييد يقييول قائييل "المشدد ور 

دتلييف ميين إمييام إلييى إمييام، فلييو أن كدصييًا إمييام مسييجد قييرأ علييى النيياال فيي  التصييحيح والتضييعيف أمييور نسييبية ت
علييى  يييرة فاقتصييرالنيياال بحاجيية إلييى كتيياب الترغيييب والترهيييب وفيييه أحاديييث ضييعيفة كث ،حيح الترغيييب مييثالً صيي

صحيح الترغيب، نقول: أحسنت، إن لم تكن لديك أهلية تتعقيب فيليا المؤليف فيكفييك أن تقليد المؤليف، أو صيحيح 
إليى  داود، صيحيح النسيائ ، أو يقتصر على صيحيح البديارح، صيحيح مسيلم، صيحيح أبي  آدر الجامع أو كتاب

، بييل عليييه أن يكتفيي  بالصييحيح، ن، فييال يلقيي  باألحاديييث التيي  تجمييع أدييال  ميين الصييحيح والضييعيف والحسييآدييره
فكييم ميين حييديث يلقييى علييى  ،ايير إلييى الثبييوت ينايير إلييى المعييان ومييع ذلييك كمييا ين ،األحاديييث الصييحيحة المكييلورة

 كيل كي ء عان  هذه األحاديث، فالعامة س يصيلح أن يلقيى إلييلمس يدركون م ،العامة وفيه فتنة للم، س يستوعبون 
ودطيييب  ؟!(حييدثوا النيياال بمييا يعرفييون أتر ييدون أن يكييذب هللا ورسييوله)مييا يناسييبلم ممييا يفلمونييه إن مييا ي لقييى إليييلم 

قيال: ميا دلقنيا لليذا! ف :إلييه فقاليت تجامع واع  مكلور جدًا، قرئ علييه حيديث البقيرة التي  ركبليا صياحبلا فالتفتي
دعونييا ميين اإلسييرائيليات، هييذا علييى حييد قييول العاميية، هييذا أيييام ممييان كييل كيي ء يييتكلم، وهييو دطيييب وواعيي  ومييؤثر 

صيلى هللا علييه -الصيحيح في  صيحيح البديارح، ويقيول الرسيول الحديث ف  ما رأيك إذا كان  :ومكلور، فقلت له
ث، إذا كيييان مثيييل هيييذا يسيييتنكر مثيييل هيييذه مثيييل هيييذه األحاديييي فإلقييياء ((آمنيييت بليييذا أنيييا وأبيييو بكييير وعمييير)): -وسيييلم

وقيل للم هيذه األحادييث  ،، نعم ربوا على التسليمنتقى للم ما يناسبلم وما ينفعلمفي ؟األحاديث فكيف بعامة الناال
ثابتييية قيييال لليييم مييين يقتنعيييون بيييه، يعنييي  ميييا كيييل كيييدن يدييياطبلم ويقتنعيييون بكالميييه، فيييال كيييك أن اإللقييياء لليييذه 

وعلييكم الرضيا والتسيليم بجمييع ميا  ،ثابتية أنلياوأثبيت لليم  ،إذا ألقاهيا مين يقتنعيون بيه األحاديث الت  تفو  عقيوللم
ويكف ، لكن كر طة أن يكون ممن يقتنعون به، العامية  ،نوال من البيان س كك أن  هذا ،جاء عن هللا وعن رسوله

في   اواضيطراب اوا ادتالفيألنليم سيمع ينتسيب إليى العليم في  هيذه األمميان؛ ليال كل أحد يقتنعيون بيه، س سييما ممين
كذا، فدف مييمان أهيل العليم عنيدهم، أيضيًا كيون  :وهذا يقول ،حرام :وهذا يقول ،مباا :فتاوى وف  عمل هذا يقول

العمل قل من بع  من ينتسيب إليى العليم أيضيًا العامية أدركيوا علمياء عبياد، و يدركون مين ينتسيب إليى العليم وليو 



مه ما يقتنعون به و رونه ف  كل الصلوات ف  طرف الصيف، وآحياد النياال كثر كالمه ما يقتنعون به، ولو ماد عل
  .يسبقونه إلى القرب من اإلمام

ذا كان جاء ف  صيحيح مسيلم، جياء  ثقون بمن يقترن علمه بعمله؛فال كك أن العامة ي ألن العمل يصد  العلم، وا 
 يد أن أسيألك، قيال: علييك بيابن كدن من العرا  ليسأل، فسأل عين ابين عمير فيدل علييه فقيال: جئيت مين كيذا أر 

مثييل ابيين عميير، ابيين عميير ماهييد، ابيين  ليييالعبيياال، قييال: ذاك رجييل مالييت بييه الييدنيا ومييال بلييا، يعنيي  ابيين عبيياال 
ميين المباحييات س يتدطييى ذلييك إلييى مكروهييات أو كييبلات حاكييا وكييال، لكنييه يتوسييع فيي   اول كثييير اعبيياال يعنيي  يييم 

لماهييد المنكييف عيين الييدنيا، فييإذا اجتمييع العلييم مييع العمييل هييذا هييو المباحييات أكثيير ميين ابيين عميير، والعاميية قييدوتلم ا
وهو الذح يفير  رأييه عليى النياال، وليذلك قيد يسيتنكر بعي  النياال أن العامية يقعيون في   ،وهو الغاية ،المطلوب

ذا أفتوا بكالم تركوهم و  ،أعرا  العلماء اآلن  س التفتوا إليلم، هذا هو السبب.وا 
 ....... طالب:..
 ، وسيأت  ف  كرا الحديث الذح ف  آدر الباب التبعة الملقاة على مثل هؤسء.لتثبتس بد من ا

وقددرك م اااقصددمر علددح األحمديددا الصددحيحة المشدد ور  ممددم نقلددا الثقددمك المعروفددوء بملصدددق واألممنددة بعددد "
ارارهم بألسنق م أء كثيدرال معرف فييه الصيحيح  في  قصصيلم أن هيم يقيرون ويعترفيون، أن كتيبلم وميا يلقونيه- ق م وا 

هيم أهيل الغفلية - ممدم يقد وء بدا إلدح األغبيدم  -  مين األحادييث المدتلفية المراتيبوالحسن، فيه أديال والضعيف
سقنكر، ومنقو  عدء ادوم مء النمس هو م -وس يدركون مثل هذه األمور إس األغبيياء ،والجلل الذح س فطنة للم

ممدء  م  -روا، ميا س يثبيت مثليه أهيل الحيديثو مجيمين هي ،مين هيو مقيدوا فييه يعني  في  روايتيه- غير مرضييء
الرواية عن م أامة أهم الحديا، مثم ممللا بء أنس، وشعبة بء الحجمج، وسميمء بء عينية ويحيدح بدء سدعيد 

ا مين النقياد، طعنيوا في  روايية هيذه األحادييث التي  ألقيى بلي- الق مء وعبد الرحمء بء م د  وغيدرهم مدء األامدة
- عليندم اانقصدمس لمدم سدألك -فليوس اليذين رأينيا (ليوس) هيذا جيواب- م سد ملَمد -العاميةنصب نفسيه محيدثًا بيين 

يعنييي  إجابييية الطليييب لتصييينيف كتييياب يكيييتمل عليييى األحادييييث الصيييحيحة، سيييببه وجيييود مثيييل هيييؤسء اليييذين يلقيييون 
  .باألحاديث الضعيفة ليكون بين يدح الناال أحاديث صحيحة بأسانيد نايفة

لمييا يحييدث، أو لمييا حييدث فيي  وقتييه، وعنييدنا مكيياكل كثيييرة،  عييال  -رحميية هللا عليييه-م وس كييك أن هييذا ميين اإلمييا
تحتييا  إلييى عييال  ميين المصييلحين، وتجييدون بعيي  المصييلحين يحيياول، فيياآلن هييذا الكتيياب عييال  للمكييكلة التيي  

مينلم  مين هيذا البياب، أو يطليب، تجدون الساحة بحاجة ماسية إليليا، اأوردها، فتجدون بع  العلماء يصنفون كتب
، وهيذا مطليب مليح، نعيم، -جيل وعيال-مثاًل يعيال  بعي  القضيايا المعاصيرة مين ديالل كيالم هللا  اأن يؤلفوا تفسير 

 لييملكيين هنيياك مسييتجدات يحتييا  النيياال إلييى ربط ،وفيلييا العلييم والدييير الكثييير ،تفاسييير األئميية كثيييرة ووافييية وكييافية
، وليييذا التبعييية عليييى أهيييل العليييم اليييذين ليييديلم القيييدرة -معلييييه الصيييالة والسيييال-وسييينة نبييييه  -جيييل وعيييال-بكتييياب هللا 

يييد النيياال عليييلم س سيييما ويكيياهد اآلن التمهيييد بييالوحيين، تمه واسسييتطاعة بييربن النيياال بييالوحيين هييذا أميير متعييين
 بالوحيين وصرفلم إلى أمور س تنفعلم س ف  أمور دينلم وس دنياهم.

يعنيي  بييين  (ميين التميييم)بيييان لمييا سيألت،  ،مين هييذه بيانيية-  نددم اانقصددمس لمددم سددألك مددء القمييددلمدم سدد م علي"
 -ميين هييذه بيانييية- لا مددء نشددر القددوموالقحصدديم، ولكددء مددء أجددم مددم أعلمنددم -الصييحيح والسييقيم والجيييد والييردحء



أح إلقيائلم بليا إليى العيوام اليذين س يعرفيون عيوبليا - األخبمر المنكر  بمألسمنيد الضعمف المج ولدة، واد ف م ب دم
لى قلوبنا إجابتك إلى ما سيألت، هيو في  األصيل ثقييل، التصينيف، وطيول المكيث والبقياء والتنقييب والبحيث دف ع

مكين اليذح يمثل الكالم العادح الذح يتداوله الناال الكالم اإلنكيائ   ليالعن األجود س كك أن هذا متعب، يعن  
 ،بييدح فيلييا ويعيييد و نقييل ميين هنييا وهنيياكرة ومعييادة يو ، فيي  أسيياليب مكيير ايكتييب اإلنسييان فيي  مسييألة واحييدة مجلييدأن 

فمسيألة النقيل س يعجيم عنليا مين يعيرف القيراءة والكتابية، لكين  ،وف  النلاية يمكين تلدصييلا في  أسيطر هيذا سيلل
العبرة بالكالم المحرر المتقن المضبو  الذح له محترماته فيما يحسب كالمه فيما يددل وفيما يدر ، هيذا متعيب، 

 -لقوة األثر، اآلن الطليب ميدعوم بالحاجية الماسية يسيلل هيذه المتاعيب وهيذه المصياعبولكنه يدف على القلوب 
لمسلمين حفاًا للدين وصيانة لعوام ا- ل علح الوهنم إجمبقلا إلح مم سألكإلح العوام ال يء ا يعرفوء عيوه م خ

 ف  الغرر العايم. داف عليلم من الوقوالعما ي  
لددح كددم أحددد عددرف القمييدد  بدديء صددحيح الروايددمك وسددقيم م وثقددمك أء الواجددس ع -وفقددلا ه قعددملح-واعلددم "

يعن  إذا كان هيذا رأح اإلميام مسيلم وهيو - يرو  من م إا مم عرف صحة مخمرجاالنماليء ل م مء المق ميء أا 
وجييوب اسلتييمام بييذكر الصييحيح دون الضييعيف، فييإن جملييور العلميياء ميين المحييدثين وغيييرهم أجيياموا رواييية مييا سييوى 

ون ضييعفه، يييوردون الضييعيف مييع بيييان ضييعفه نييومييا يقاربييه مييا بيييان ضييعفه، يييوردون الضييعيف لكيين يبيالموضييوال 
لعلييه أن يوقييف علييى طيير  ترقيييه إلييى القبييول، و ييوردون الموضييوال للتحييذير منييه، س للنايير فيييه والبحييث عيين طيير  

ور، أن األحادييث بياب الفضيائل كميا هيو معيروف عنيد الجمليلم من ييورد الضيعيف و تسياهل فييه، في  ومنترقيه، 
الضييعيفة يعمييل بلييا فيي  فضييائل األعمييال، يعمييل تييورد فيي  المغييامح والسييير والتفسييير وغيرهييا ميين األبييواب التيي  

علييى أحييد بييل  اإلمييام مسييلم أن هييذه الضييعاف س تلقييى يتسييامح فيلييا جملييور أهييل العلييم، والقييول الييذح يكييير إليييه
  .يقتصر على الصحيح منلا فقن دون السقيم

الواجددس علددح كددم أحددد عددرف القمييدد  بدديء صددحيح الروايددمك وسددقيم م وثقددمك  أء -وفقددلا ه قعددملح-واعلددم "
- والسقمر  في نماليدا -يعن  ثقة رواتيه- يرو  من م إا مم عرف صحة مخمرجاالنماليء ل م مء المق ميء، أا 

ديث المسيتور في  اصيطالا ، ولييال الميراد بيذلك قبيول حييعن  الصيانة، صيانة النفال عما يديرم التقيوى والميروءة
ه ألن المسييتور ضييرب ميين المجلييول، نييوال ميين المجلييول، فييال يقبييل حديثييه إس مييا عييرف صييحة مدارجيي المتييأدر ن؛

هيذا - م الدق م والمعمندديء مدء أهدم البددعمدم كدمء عدء أهد -يعني  يجتنيب- وأء يققدي من دم -والستارة ف  ناقلييه
ألنه قيد أهل البيدال بالمعانيدين، ومين أهيل العليم مين  ؛ع  إليلاعلى بدعته، الدا مذهبه ف  المبتدال المعاند المصر 

ألن الروايية عينلم كيلر لليم ولميذاهبلم، ومين أهيل  ؛كماليك وبعي  العلمياء ى عيدم الروايية عين المبتدعية أصيالً يير 
ح ومينلم مين ييرو  ،وهذا نقيل علييه ابين حبيان استفيا  ،العلم من يرى الرواية عن المبتدال الذح س يدعو إلى بدعته

ألن ميدار الروايية عليى الصيد  في   تفيي ميع أهيل السينة في  تحير م الكيذب؛و  ،عن المبتيدال اليذح س يجييم الكيذب
ليم يعرفيوا ، وأيضيًا كونلم غيير دعياةًس و أ ،من المبتدعة ف  الصحيحين وغيرهما للذا الضرب ولذا يدرجون  ،القول

مين هنيا بيانيية عليى كيل حيال سييأت  -هدو الدم موالددليم علدح أء الد   الندم  -بكذب، والمعاندين من أهيل البيدال
 .-إن كاء هللا-الدالف ف  رواية المبتدال مفصاًل ف  األلفية 



 ،درجيات األدبياربيانيية، هيذا يعني  اليذح ذكرنياه وهيو بييان  (مين)– أء ال   النم مء ه ا هو الم موالدليم علح 
( صيييلة أن اليييذح قلنيييا مييين هيييذا)دبييير أن، وهيييذه  (هيييو اليييالمم)- دوء مدددم خملمدددا -وعيييدم إلقائليييا عليييى األغبيييياء

هو يستدل لكالمه وتكديده في   (دون ما دالفه)هذه جملة وهو دبر أن   (هو الالمم)و إن سماالذح هو  الموصول
َب َبَنَبدَأ َفَقَبِين دوا َأء ق َصديب وا:-جل وعال-هذه المسألة بقول هللا  مس َفمَسد دم َبَجَ مَلدَة  }َيم َأيهَ م اِلَ يَء نَمن دوا َإء َجدم ك  مل َاوس

وا َعَلح َمم َفَعلسق مس َنمَدَميَء{ َبح  َب َبَنَبدأَ  ،[( سور  الحجدراك6)]َفق صس مس َفمَسد  ،يعني  بدبير{ }َيدم َأيهَ دم اِلدَ يَء نَمن دوا َإء َجدم ك 
: لوالفاسي من الفسي وهو ف  األصل الدرو  عن الطاعة إلى حيم المعصية، كما يقيال للفيأرة فويسيقة، وكميا يقيا

المقصود أن الفاسي هو الدار  عن حييم الطاعية إليى دائيرة المعصيية، هيذا فسقت الرطبة إذا درجت عن قكرها، 
التثبت ف  األدبار مطليوب، وأس نقبل والتثبت مطلوب،  ،وعلينا أن نتثبت ،الفاسي إذا جاءنا بدبر علينا أن نتبين

 ؛فيال بيد أن نتثبيت ،منليا الليوى، ألمير مين األميورس سيما ف  أدبار من تالر علييه عالميات الفسيي، أو يالير 
وس  ،ألنه إذا كان يدعو إلى أمر يميل إلييه بليواه فيإن حكميه حكيم المبتيدال اليذح ييدعو إليى بدعتيه س بيد أن نتثبيت

، أو يرتكب مع حرم هللا عليه هذا س يؤمن ف  أن يكيذب -جل وعال-والفاسي الذح يعص  أمر هللا  ،بد أن نتبين
ولييذا أمرنييا بالتثبييت والتبييين فيي  دبييره، دكييية أن تصيييبوا قومييًا بجلاليية، يعنيي  بمجييرد قبييول هييذا الدبيير،  فيي  دبييره،

دون تثبييت وس تبييين س كييك أنييه جلييل، مميين يقبييل بجلاليية فتصييبحوا علييى مييا فعلييتم  ألدبيياروالمسييارعة إلييى قبييول ا
النييدم، إمييام مسييجد فيي  طر ييي نييادمين، وكييم ميين كييدن سييارال فيي  قبييول األدبييار ونقللييا إلييى غيييره فعيي  أصييابع 

ألنيه في  طر يي امتأل المسجد،  ة ثانية، فصلى معه المغرب جموالمر  س يتكررون يصل  معه أناال ف  هذا الوقت 
سيمع دبير، كييف   تيوف  وسيوف يصيلون علييه في  مكيان، قر ب مين سيو ، فيأعلن بعيد الصيالة أن الكيي  الفالني

ثم بين بعد ذلك بين ألنياال ميا ييدرون  ،بار، فال بد من التثبتهذا سببه العجلة ف  قبول األد ؟يصحح هذا الدبر
فمثل هذا س كك هذا ف  دبر أميره يعني  سيلل بالنسيبة ألميور  ،ما عندهم الدبر األصل  لك  ينق  ؟أي  يقول
ه فيي  فلملييا، أو لدطييأ ناقللييا، وآفيية األدبييار فتيياوى عيين بعيي  أهييل العلييم، إمييا لدطييأبعيي  النيياال ينقييل الييدين، 
  .فينقللا على الدطأ ألنه فلم ممن حدثه أو من حدثه فلم ممن سمع منه على غير وجه الصوابرواتلا، 

، وليو كثير ناقلوهيا، ميا ليم تسيتند إليى كثر ناقلوها أنلا س تفيد العلمولذا يقرر أهل العلم أن األدبار الت  تكاال ولو 
سيائه كيلرًا، واعتيمل في  المكيربة، كياال لميا آل مين نسيائه، حليف، آل مين ن -عليه الصالة والسالم-حال، فالنب  

مغر ، أكاال في  النياال أن من ، وقد يكون هذا الدبر طلي نسائه -عليه الصالة والسالم-ف  المدينة أن النب  
طلييي نسييائه، وهييذه اإلكيياعة وجييدت قبييول ميين جميييع النيياال، لميياذا؟ ألنييه مييا دام  -عليييه الصييالة والسييالم-النبيي  

ذا اسعتييمال، والنيياال كثييير ميينلم إذا سييمع كيي ء س بييد أن يوجييد لييه مبييرر، سييمع اعتييمل ووجييد دبيير يعنيي  مبييرر لليي
و جد ك ء يتحيدث بيه في   ،دبر س بد أن يوجد له ما يبرره، مما يمكن قبوله عند الناال، يعن  يجد روا  لكالمه

ن، كياال في  قيال فيالن وفعيل فيالون المجالال، وهذه غاية عند كثير من الناال، أن يكيع دبر ويقبل منيه، و تحيدث
 -رضيي  هللا تعييالى عنييه-وددييل عميير  ،واجتمييع النيياال حييول المنبيير ،-عليييه الصييالة والسييالم-المدينيية أن النبيي  

عليييه -: نعييم، فاسييتأذن علييى النبيي  وانسييائه قييال -صييلى هللا عليييه وسييلم-وسييأل النيياال هييل طلييي النبيي   ،مغضييباً 
علييه -ثيم اسيتأذن ثالثية فيأذن ليه، فتحيدث ميع النبي  واسيتأذن ثانيية فليم ييؤذن ليه،  ،فليم ييؤذن ليه -الصالة والسيالم
 ك؟ قال: س.ثم قال له: أطلقت نساءساعة،  -الصالة والسالم



ميين المكيياي  عنييده دروال فحصييل لييه اييرف فيي  اليييوم ميين األيييام مييا جيياء للييدرال، فقييال بعيي   ااآلن لييو أن كيييد
كثييير ميين  م، منييع ميين التييدر ال،الكييي  منييع ميين التييدر ال، كثييير ميين الطييالب يمكيي  عنييدهم هييذا الكييال :الطييالب
وأيضًا من كفقتلم على كيدلم  .وس سيما وقد كحن كثير منلم ببع  األمور، واستكربت نفوسلم إلى.. الطالب

طلييي  -عليييه الصييالة والسييالم-يصييدقون هييذا الدبيير، مباكييرة، كثييير ميينلم مثييل هييذه اإلكيياعة التيي  فيلييا أن النبيي  
وقيد يكيون هيذا الكيي  اليذح أكييع أنيه منيع ليه كي ء مين المواقيف أو في   ،اه، يعن  هناك قرائن قد تيدل عليلينساء

إذا وجييد لييه كيي ء ميين األصييل يسييتند إليييه، لكيين هييذا كالمييه كيي ء ميين الصييراحة، فتجييد الكييالم مقبييول عنييد النيياال، 
 عليى حقيقية الدبير، فميا فييه أحيد سيمع مين النبي  لذح أكاال ما وقفالكالم الذح أكيع س يستند إلى حال، يعن  ا

ه، لكنلييا إكيياعة وجييدت روا  وقبييول ومواكبيية هييذه العمليية، فانطلييت علييى أنييه طلييي نسيياء -عليييه الصييالة والسييالم-
النبييي   ،غلييب عليييى انييه أن هييذه اإلكيياعة صيييحيحة، النيياال مجتمعييون  -رضييي  هللا عنييه-النيياال حتييى أن عميير 

عنيي  النيياال هييم النيياال، لكيين اعتيمل وكللييم حييول المنبيير، وفيييه هنيياك ادييتال  اآلراء وتييداول كييالم طو ييل عيير  ، ي
ذليييك الجييييل يدتليييف عييين هيييذا الجييييل، بالتماميييه بأحكيييام اليييدين، وفييييلم مييين فييييلم، مييين المنيييافقين ممييين ييييرو  هيييذه 

 اإلكاعات.
 لا ويصدقلا إلى أن نملت البراءة من فو  سبعة أرقعة.على كناعتلا وعاملا وجدت من يروج وقصة اإلفك

  .........طالب:
، ومين ضيعفلا ناير إليى -إن كياء هللا تعيالى-متحيان اإلميام البديارح سيتأت  في  المقليوب هذه الرواية في  قصية ا

حدثنا عدة من كيودنا، فالذح يقول: العيدة  :أن أول السند من ابن عدح ما فيه إفصاا بمن حدثه، ابن عدح قال
قيال بيه مين قيال بيه، لكين معليوم لييحكم علييه، رده، وهيذا اليراوح ألنيه س بيد أن يكيون  ؛هؤسء مجاهيل، و رد الدبر

الذح يقول: إن هذا المجاهيل عدة، والمجلول يرتق  دبره بدبر غيره، فينام هذا المجلول إلى هذا المجليول إليى 
هيؤسء كييوده أبيدًا هذا المجلول، ارتقى حديثلم إلى القبول، ولن يقول ابين عيدح عيدة مين كييودنا ليفتيرح علييلم، 

الللييم إس فيي  حييي ميين يطعيين بييابن  ،وس كييك أنييه متيييقن بالنسييبة إليييلم ،تالهيياوسييبر أدبييارهم واب ،الييذين أدييذ عيينلم
مييام ومطلييع و تحييدث عيين  هييذا الدبيير؛عييدح، أمييا ميين يثييي بييابن عييدح س بييد أن يقبييل مثييل  ألن ابيين عييدح ثقيية، وا 

 فالقصة الذح يغلب على الان صحتلا. ،، فكونلم عدة ينجبر بعضلم ببع هو عن واحد عدة، ما
د }َيم َأيهَ م وا َعَلدح َمدم َفَعلس دَبح  دم َبَجَ مَلدَة َفق صس مل َب َبَنَبدَأ َفَقَبِين دوا َأء ق َصديب وا َاوس مس َفمَسد  ق مس َندمَدَميَء{اِلَ يَء نَمن دوا َإء َجدم ك 

-وكم حصل من ندامة بسبب العجلة، وفي  الصيحيح أن عميرو بين العيان جياء إليى النبي   ،[( سور  الحجراك6)]
وأديذه عليى نفسيه بالعم مية،  ،وتكيديده عليى نفسيه ،يعير  حيال وليده، عبيد هللا بين عميرو -عليه الصيالة والسيالم
فيدعاه  -علييه الصيالة والسيالم-ويصوم وس يفطر، وعيمم عليى ذليك، فجياء ييذكر حاليه للنبي   ،وأنه يصل  وس ينام

 ؟يتصيور أن يفتيرح علييههيل  ؟ والذح نقل أبوه، أبوهفلما حضر، قال له: أقلت هذا -عليه الصالة والسالم-النب  
لكييل ميين سييمع أن  تربيييةلكيين هييذا فيييه  ،صييحاب  س يمكيين أن يفتييرح علييى غيييره فضيياًل عيين أن يفتييرح علييى ولييده

كييم ميين إنسييان رميي  بالعييداوة ميين  ،وعلينييا أن نتبييين س سيييما فيي  الاييروف التيي  نعيكييلا ،يتثبييت، فعلينييا أن نتثبييت
س تثبييت عنييه، فليتنييا إذا سييمعنا عيين فييالن ميين  إكيياعة طييالب العلييم والسييبب فيي  ذلييك ميين جمييع ميين ةقييوال واحييد

 ؟عن حكيم هيذه المسيألة، أو ميا رأييك فييمن يقيول كيذا، نذهب لنسأله أننا نتثبت : كذاالكيوخ أنه أفتى بكذا، أو قال



لئال ينتصر لرأييه هيو بكير، فيقيال ليه: ميا رأييك فييمن يقيول كيذا؟ أو يسيأل عين هل قلت كذا؟  :وس يواجه بأن يقال
مسيييألة ابتيييداء ميييا حكيييم كيييذا؟ ثيييم بعيييد ذليييك إذا أفتيييى بميييا ياييين أنيييه غيييير الصيييواب ينييياق ، و نصيييح واليييدين  أصيييل

  .النصيحة
كيدن قيد يكيون فليم ديالف الميراد س سييما إذا  مينفيالن، وأفتيى فيالن في  مجيالال  :أما أن تسيمع األدبيار، قيال

د ينقلييب عليييلم الحكييم وهييم س يكييعرون، كييان ميين العاميية س يييدرح مييا يقييال، اإلدييوان العاميية يقعييون فيي  مسييائل قيي
فاألحكام س تؤدذ منلم بالنقل عن العلماء، من الطرائف أن امرأة حضرت محاضرة لداعية مين اليداعيات، فحيذرت 

محرم فيه نوال من الكرك، فلما أوت هذه المرأة العجوم إلى فراكيلا، أول ميا بيدأت بليذا اللفي ، وكانيت ميا  من لف 
للا، فبيدًس مين أن تعيرف األمير عليى حقيقتيه وأنيه تحيذير مين هيذا اللفي ، انتيه إغيراء بليذا تعرفه وس دطر على با

وأكيباه العيوام والمتعجليين مين الطيالب، ولييال معنيى هيذا أننيا نرمي   اللف ، فالعوام س يتلقى منلم مثل هذه األمور
الم، وهيو مكيحون عليى اإلديوان ألن بع  الناال قد يقول مثل هذا الكي العلم بالعجلة، س، لكننا ننصحلم؛طالب 

–البياب، س  وعلى طالب العلم وعلى رجال الحسبة بأنلم أهيل عجلية وأنليم أهيل تسيرال، س، س نقيول هيذا مين هيذا
 بل إنه من باب النصح، وهللا المستعان. -وهللا

  طالب:..........
دل الثقية الضيابن أنيه يقبيل دبيره، لكين أنه إذا جاءنا عدل ثقة أننا نقبله دبيره، هيذا األصيل في  العيا ؟ماذامفلوملا 

 س يعن  أنه معصوم، قد يقع منه ما يقع.
دَ َدا { وقال جل ثنياؤه: َء َمدَء الشه َضدوس ، فيال بيد أن يكيون الكياهد عيدل مرضي ، وفي  [( سدور  البقدر 282)]}َمِمدء َقرس

: -عيم وجيل-كيلادة، وقيال الروايية ميع الفييه حكمه الراوح المدبر، س بد أن يكون عدل مرض ، وهيذا مميا تتفيي 
} مس نك  َ  مَ  وا َ َو س َعدس َ د    .، فالعدالة س بد من توافرها فيمن ينقل األدبار[( سور  ال مق2)]}َوَأشس

   أء خبر الممسَ سما  غيدر مقبدو فد  بمم  كرنم مء ه   ا  -، بلذه اآلييات-جل وعال-يعن  الرب - فد "
ء فدمرق  العدد  مدردود ، وأء شد مد  غيدر -رد قيول الفاسيي ة، س يدتلفيون في وهذا قيول األئمية قاطبي- والخبدر وا 

ن فار  )وقوله: -   في بع  الوجو  فقد يجقمعمءمعنم  معنح الش مد إن  :قيد يقيول قائيل سؤال ( جوابوالدبر وا 
هنياك فير  بيين اآليتين الثانية والثالثة دليل على رد دبر الفاسي ف  الكلادة، و اآليتين الثانية والثالثة ف  الكلادة، 

ء فددمرق معنددم  معنددح الشدد مد ، فددي بعدد  الوجددالكييلادة والرواييية، قييال:  و ، فقددد يجقمعددمء فددي أع ددم الخبددر وا 
لميرأة يعن  الكلادة س يقبل فيليا الميرأة الواحيدة، وس يقبيل فيليا العبيد وس األمية، بينميا الروايية يقبيل فيليا ا- مممعمني 

لديانية والصييانة والضيبن لى الكر  المعروف عنيد أهيل العليم، مين العدالية واإذا كانت ع الواحدة، ويقبل فيلا األمة
ود  عندد در في أع م معمني مم إ  كمء خبدر الممسدَ غيدر مقبدو  عندد أهدم العلدم، كمدم أء شد مدقا مد -واإلتقيان
 -كمييا أن كييلادته مييردودة عنييد جميييعلمدبيير الفاسييي غييير مقبييول عنييد أهييل العلييم، وهييذا يتفقييون عليييه - جمدديع م

المنكير، هيذا دليت - الممسدَودلك السنة علح نمي رواية المنكر مء األخبمر كنحو دالة القرنء علح نمدي خبدر 
))مدء حددا عندي  :-صدلح ه عليدا وسدلم-وهدو األثدر المشد ور عدء رسدو  ه السنة على نف  روايتيه قيال: 

بالتثنييية،  (كييذب فلييو أحييد الكيياذبينأنييه  َيييرى )بعيي  الروايييات و  ي ييرى  ((كددم بيءف ددو أحددد ال بحددديا يددرى أنددا كدد س
ييراه غيير الملقي   ما ألنه بمجرد اية ي رى التبعة أعام واألمر أكد؛والفر  بين ي رى وَ رى، الفر  بينلما أنه على رو 



ولو رآه بنفسه غير كذب، فإنه س يجيوم ليه أن يحيدث بيه، وعليى روايية ييرى يحيدث بيه إذا رأى أنيه غيير  أنه كذب
رى أنيه كيذب فليو أحيد ي ي)ه، وليال مسؤوًس عن غييره، وس كيك أن اسحتييا  للسينة ييرجح روايية كذب، إذا رأى بنفس

فالذح أنكيأ هيذا الدبير المكيذوب كياذب، واليذح نقليه ميع  ،يعن  من جملة الكذابين، أو من أحد الكاذبين (الكاذبين
وم عنيد أهيل العليم الجيادة أن ييذكر علمه بكذبه كاذب أيضًا، فلو أحد الكياذبين قيدم الدبير ثيم أردفيه بإسيناده، و جي

ألن سيواء  ؛السند ثم يذكر المتن، هنا قدم المتن ثم أردفه بالسند وهذا جائم سائغ عند أهل العلم وس يرون بيه بأسياً 
قدم السند أو المتن س يتغير األمر، الللم إس عند إمام األئمة محمد بين إسيحا  بين دم مية فقيد نين عليى أنيه إذا 

أما من عيداهم مين األئمية فليم عليى  ،السند فلعلة ف  المتن، إذا قدم المتن على السند فلوجود علة قدم المتن على
 هذه الجادة، سواء قدم المتن أو قدم السند.

صرا اإلمام ابن دم مة بأن من رواه على ذلك الوجه س يكون في  حيل، يعني  أنيه إذا قيدم الميتن ثيم جياء كيدن 
 ف  حل أن يقدم السند، ألن ابن دم مة س يفعل ذلك إس لعلة. لينقل الدبر عن ابن دم مة، ليال

يلدح، عدء حدثنم وكي  عء شعبة عء الحكم عء عبد الرحمء بء أبدي ل :حدثنم أبو بكر بء أبي شيبة، ام  :قال
دميال ا  تحو يل، واإلميام مسيلم مكثير منليا أحيانيًا ييذكر في  السيند الواحيد الهيذه ا - سمر  بء جندس   وحددثنم

وتوجييد فيي  البدييارح علييى قليية، وقييد يدتلييف اسييتعمال البدييارح للييا عيين اسييتعمال مسييلم، وليييال هييذا موضييع مييرات، 
ء، وحدثنم أبو بكر ابء أبي شيبة أيضمل، ام : حدثنم وكي  عء شعبة وسميم   -بسطلا، إنما للا مواضع لبحثليا

  لدلا -لح ه عليدا وسدلمصد-: ادم  رسدو  ه عء المغير  بء شعبة ادما عء حبيس بء ميموء بء أبي شبيس
لى المغيرة، وحديث سمرة أدرجه أيضيًا أحميد في  المسيند، وابين ماجية، وحيديث  )قاس(- الضمير يعود إلى سمرة وا 

: وف  الباب عين علي  وسيمرة، وحيديث علي  أدرجيه الترمذح وقال ،الترمذح رواه أيضًا أحمد ف  المسند والترمذح
ا نييورد طيير  حابة ولييه طيير ، يثبييت بلييا، ونقييول هييذا الكييالم، حينمييابيين ماجيية، فالحييديث مييروح عيين جمييع ميين الصيي

س ألن الحييديث فيي  صييحيح مسييلم ويحتييا  إلييى ترقييية، فننتبييه للييذا، س نحتييا  إلييى أن  لحييديث مثييل هييذا الحييديث
في  مقدمية مسيلم، وكير   ألنه ف  صيحيح مسيلم، س، ألن هيذا الحيديث   الحديث من طر  لنرق  هذا الدبر؛ندر 
  المقدمية، المقدمية هو ميا كيان في  مضيمون الكتياب س في ينطبي عليه كر  الصحة عند اإلمام مسلمالذح  مسلم

مين مقدمية  افيلا كالم، وما صح فيلا س يرتق  إلى كرطه ف  الصحيح، فننتبه لليذا إذا درجنيا حيديثفيلا أحاديث 
 ف  المقدمة. أدرجه مسلم :أدرجه مسلم، بل س بد أن نقول :مسلم من الغ  للقارئ أن نقول

  .وهللا أعلم ،ولعلنا نكتف  بلذا
 ك على عبده وروسوله نبينا محمد.وصلى هللا وسلم وبار 

  ........ ملس:
 ف  كل مكروال س بد من التنصين أدرجه مسلم واقع  الحديث ف  المقدمة مدتلف.

جعلددا  يعنددي كأنددا ...... فددي الوصددم فملعلددة مددم قكددوء إا إ ا كددمء فيددا إمكمنيددة العرااددي يقددو  .......  ملددس: 
  ؟مشر 
 ؟أين

  .علح اقصم  إء يلا ملس: 



 .حج   يعن  إن ر   هذا استصال، يعن  إن رجح نعم
  ملس: قكوء علة.


